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Uma Linda Viagem ao PortUgaL 
no Café Chiado 28

texto:
HélIo
BerNArDo
lopeS

À noite no mUseU 
de Salazar
Ben Stiller no papel 

de um austero mi-
nistro das Finan-

ças.
Estão em curso obras em 

Santa Comba Dão para eri-
gir o Museu Salazar. Uma 
petição com mais de 5000 
subscritores contesta a con-
cretização desta ideia, bem 
como mais de 200 ex-presos 
políticos se juntaram para se 

opor a tal empreitada. O edil 
de Santa Comba Dão já veio 
serenar o povo, asseguran-
do que o local “não (será) 
um santuário dedicado a 
nacionalistas nem um mu-
seu onde se vai diabolizar 
o estadista de Santa Comba 
Dão”.
Estamos todos mais 

descansados. Era  o  que  
mais faltava, “diabolizar”

mANuel cArDoSo

Continuação na página 13

greVe, PoVo,
inércia totaL

a cULPa é do
grand theft aUto

Após o término, para negocia-
ções, da greve que o Sindicato 
dos Motoristas...

Ver página 2José costa

Os videojogos são a mini-saia dos 
tiroteios em massa. Assim como 
certos rústicos afirmam que a culpa 
das violações é da mini-saia...

Ver página 2

roUbo
de identidade
Nos últimos tempo tivemos in-
formações aqui e lá sobre rou-
bo de identidade. 

Ver página 5sylvio Martins
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SerViÇoS ConSulareS
EMBAixADA DE PORTuGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSuLADO GERAL DE 
PORTuGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359

CAMPiNOS DO RiBATEJO t.: 514.648.8343
CANA VERDE t.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTiCO t.: 450.681.0612
iLHAS DO ENCANTO t.: 514.388.4129
PORTuGuÊS DE MONTREAL - STA CRuz t.: 514.844.1011
PRAiAS DE PORTuGAL t.: 514.844.1406

ranChoS folClóriCoS

iGreJaS
MiSSãO SANTA CRuz t.: 514.844.1011
MiSSãO DE NOSSA SRA. DE FáTiMA t.: 450.687.4035

filarMóniCaS
DiViNO ESPíRiTO SANTO t.: 514.844.1774
PORTuGuESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

aSSoCiaÇÕeS e CluBeS
ASSOCiAçãO DOS PAiS t.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FáTiMA t.: 450.681.0612
ASS. PORTuGuESA DO CANADá t.: 514.844.2269
ASS. PORTuGuESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
ASS. PORTuGuESA DE LASALLE t.: 514.366.6305
ASS. PORTuGuESA DE STE-THéRèSE t.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QuEBEQuENTE t.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QuEBEQuE t.: 514.388.4129
CENTRO DO DiViNO ESPíRiTO SANTO t.: 514.353.1550
CíRCuLO DE RABO DE PEixE t.: 514.843.8982
CLuBE ORiENTAL DE MONTREAL t.: 514.342.4373
CLuBE PORTuGAL DE MONTREAL t.: 514.844.1406
COMuNiDADE ANGOLANA DE MTL t.: 514.619.5932
FESTiVAL PORTuGAL iNTERNACiONAL t.: 514.923.7174
LiGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFiCA t.: 514.273.4389

CentroS
AJuDA à FAMíLiA t.: 514.982.0804
AçãO SóCiO COMuNiTáRiO t.: 514.842.8045

eSColaS
PORTuGuESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRuz t.: 514.844.1011

texto: 
JoSé coStA

o cANto Do Zé

greVe, PoVo, inércia totaL

Após o término, para 
negociações, da greve 
que o Sindicato dos 

motoristas de matérias peri-
gosas levou a cabo (pelo me-
nos por enquanto), há que 

olhar para tudo o que aconteceu em oito dias, 
com olhos de ver e verificar que realidades 
houve, graves e que esta greve colocou a nu.
Assim de forma rápida salta logo à vista o enor-

me poder que este Governo demonstrou ter efe-
tivamente. Mas, também, a ausência de limites, 
para um Governo que se diz de Esquerda. E não 
é inocente, nem inócua, a cumplicidade ativa evi-
denciada aos mais altos níveis do Estado.
Mas esta greve veio demonstrar, também, a cada 

vez maior e poderosa influência daquilo que po-
deremos chamar de o “Ministério da Propagan-
da”, cujo tráfico de influências se estende, em teia, 
aos principais órgãos de comunicação social, aju-
dados pelo facto, claro, de a principal Imprensa 
escrita e falada estar nas mãos de familiares dire-
tos ou de amigos do Governo.
E não é despiciendo que é o Governo que de-

cide os apoios financeiros diretos e indiretos aos 
Órgãos de Comunicação Social, nomeadamente 
através dos contratos de publicidade; através da 
nomeação dos principais dirigentes e dos con-
selhos de administração. Tudo gente muito bem 
paga...
Mas esta greve revelou, também, uma outra face-

ta demasiado importante e preocupante: não exis-
te oposição política em Portugal.
À Esquerda, por definição os defensores da gre-

ve e dos seus direitos supostamente inalienáveis 

dos trabalhadores, pelo menos em teoria, manteve 
absoluto mutismo apenas pontualmente interrom-
pido, com declarações de circunstância, absoluta-
mente patéticas, apenas obrigadas, por existirem, 
ainda, alguns limites na decência, apesar de assi-
narem a “geringonça”…
Mas é à Direita que a circunstância se reve-

la absolutamente confrangedora. Por um lado, a 
ausência de voz, de intervenção e de crítica dos 
partidos outrora maiores do lado direito do espec-
tro político partidário, em que o silêncio absolu-
to, se tornou inexplicável e humilhante. Tornando 
absolutamente compreensível e justificado que o 
Centro Direita, hoje, se encontra em crise de re-
presentatividade.
Mas é no sector dos novos/velhos partidos, me-

nores, que se verificou a situação mais patética e 
humilhante. Porque, pelo menos em teoria, são 
“novos” partidos. Cuja realidade urge interven-
ção. Permanente e de qualidade. Consistente e 
motivadora. Assertiva. Mas aqui o desvario e o 
desnorte revelaram-se simplesmente vergonho-
sos. Com uma duplicidade de posturas erráticas. 
Se por um lado criticam, logo elogiam em total e 
absoluto contraditório. Errático. 
Basta verificar, nos últimos 8 dias, por exemplo, 

os múltiplos momentos de intervenção que os 
mesmos têm tido, quer na SIC, quer no Expresso, 
quer no Sol, quer no I, quer no Jornal de Negó-
cios, só para citar os casos mais recentes.
Até no Observador, para citar o exemplo último, 

na última semana foram, pelo menos 3, os mo-
mentos de espaço de intervenção. Em entrevistas 
e crónicas. Pelo que deixa de poder ser usada a es-
tratégia de vitimização/discriminação da putativa 
falta de espaço. A dramática realidade não é a fal-
ta de espaço mas a falta de qualidade das interven-
ções, de consistência, assim como da ausência de 
um fio condutor. Por último, mas não em último, 
o dado mais preocupante desnudado por esta gre-
ve é a absoluta despreocupação que o Povo tem 
evidenciado.  Uma atitude absolutamente passiva, 
submissa, desinteressada e desinteressante. Total-
mente inerte. Inclusive à mais recente tentativa 
de “venezuelização” de Portugal. Ao serem colo-
cadas as Forças Armadas a conduzir veículos de 
transporte de substâncias perigosas. E as ameaças 
múltiplas de prisão aos grevistas...
E, do Povo, inércia total.
Seria impossível, hoje, em Portugal, uma inter-

venção musculada de contestação por parte da 
população à imagem do que os coletes amarelos 
demonstraram em França ou do que ocorre atual-
mente em Hong Kong.  Em Portugal tal só seria 
possível se fosse uma das habituais manifestações 
organizadas, coordenadas e manipuladas pela Es-
querda Radical. Ou, então, no Futebol... Porque o 
Povo anónimo, hoje, está desinteressado. Omisso. 
Passivo. Mas, acima de tudo, cúmplice. É mesmo 
caso para dizer que os então “3 efes” do Estado 
Novo “Fado, Futebol e Fátima”, foram reposicio-
nados, substituídos e modernizados para “Futebol, 
Música Pimba e Selfies”. Com isto pode mesmo 
afirmar-se que o Povo Português, demitiu-se de 
exigir. Tornou-se cobarde e cúmplice. E, estou em 
crer, vai demonstrar, infelizmente, nas próximas 
Eleições Legislativas.

PEdrO dias transfEridO dE MOnsantO Para cOiMBra
A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) informa que a aplicação do 
‘regime de segurança’ a reclusos maiores de 21 anos é avaliada de seis em seis meses, 
sendo que, no caso suscitado, o Tribunal de Execução de Penas, em sede de avaliação 
da legalidade da aplicação do regime de segurança, determinou a passagem do recluso 
a regime comum”, explica a DGRSP, em resposta escrita enviada hoje à agência Lusa. A 
DGRSP acrescenta que “o Estabelecimento Prisional (EP) de Coimbra é, nos termos da 
Portaria 13/2013 de 11 de janeiro, um estabelecimento prisional de ‘Segurança Elevada’”.
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texto:
Jorge correIA

aULas de ZUmba
A Casa dos Açores do Quebeque informa que a partir do  
16 de setembro até 16 de dezembro de 2019 e todas a 
segundas-feiras tem aulas de zumba. 
Reserve o seu lugar. 514-388-4129.

festa de na sra. dos miLagres
A Associação Portuguesa de Hochelaga organiza a sua 
festa anual na igreja Notre-Dame-des-Victoires situada 
no 2700 Lacordaire em Montréal, a partir de 30 de agosto 
às 19h. A peregrinação da Santa Cruz até à igreja Notre-
-Dame-des-Victoires será na quarta-feira 4 de setembro 
às 18h. Todos são bem-vindos.

aGenda CoMunitáriafim da greVe mas não do ProbLema

o fim da greve dos ca-
mionistas de maté-
rias perigosas em 

portugal pode ter trazido al-
gum alívio mas não nos deve-

mos iludir, o problema persiste. em teatros de 
guerra nunca se deve arriscar surpreender o 
adversário com o mesmo truque duas vezes, 
principalmente quando há tempo de aprendi-
zagem e preparação. 
Ora, o SNMMP (Sindicato Nacional de Moto-

ristas de Matérias Perigosas), o último que ficou 
a persistir na greve até ficar isolado depois do 
acordo da ANTRAM (representa as empresas do 
sector transportador) e a FECTRANS (Federa-
ção de Sindicatos de Transportes), ficou com a 
sua posição muito fragilizada, depois de enve-
redar por uma estratégia de parar o país e gerar 
o caos como o que se viveu alguns meses antes. 
Desta vez o governo esteve bem, e ao contrário 
do que disse Rui Rio (PSD), não andou “aos bo-
nés” e a preparação e acima de tudo a estraté-
gia foram as corretas, levando a ANTRAM e o 
SNMMP finalmente à mesa de negociações, ora 
minimizando os efeitos da greve, ora estabele-

cendo pontes de mediação entre ambas as enti-
dades.
Aqui o sindicato sai nitidamente fragilizado, 

infelizmente, pois algumas das pretensões dos 
motoristas até são reconhecidas e facilmente se 
aceita o porquê da sua contestação. Como pro-
fissionais, apesar do erro estratégico por parte 
do sindicato, merecem o nosso respeito e con-
sideração, pelo que o fim da greve não deve dar 
lugar ao esquecimento, mas sim a uma eficaz 
reflexão e estabelecimento de acordos que pro-
movam estes profissionais, de uma forma justa 
e equilibrada. Há muita coisa que deve ser equa-
cionada na distribuição dos combustíveis, desde 
o porquê nunca se ter pensado num oleoduto de 
ligação aos aeroportos e outras instalações, uma 
profunda análise à cadeia de valor desde a re-
finação, incluindo esta, até ao consumidor, para 
que se tenha uma ideia exata de como a tornar 
mais eficiente e eficaz, tendo em conta a tendên-
cia geral de redução de utilização dos combustí-
veis fosseis. Há assim muito por fazer e espera-
-se sinceramente que esta oportunidade não seja 
perdida e não se reduza a espetáculo de vaidades 
e protagonismo de algumas personalidades em 
detrimento de toda uma sociedade incluindo os 
motoristas de pesados.

a cULPa é do grand theft aUto

os videojogos são a mi-
ni-saia dos tiroteios 
em massa. Assim 

como certos rústicos afirmam 
que a culpa das violações é 

da mini-saia, outros rústicos acreditam que 
os videojogos violentos são responsáveis pela 
violência real. 
Esta teoria tem um problema: é des-

mentida pelos factos. Mas os factos, 
felizmente, vão contando cada vez 
menos perante valores mais altos, 
tais como sensações que a gente 
tem. Depois de mais dois trágicos 
tiroteios na mesma semana, Donald 
Trump dirigiu-se à nação e culpou 
os videojogos. Não é a primeira 
vez. Em Fevereiro do ano passado, 
dias depois de outro destes tiroteios, 
Trump disse que era preciso tomar 
medidas contra certos videojogos e 
filmes, por estarem na origem de comportamen-
tos violentos. Em sentido contrário a esta opinião 
ia a sempre enganadora Ciência. Uns estudos de-
monstram que noutros países há ainda mais pes-
soas a jogar este tipo de jogos e não há notícia 
de tiroteios em massa. Outros estudos revelam 
que, nos Estados Unidos da América, a taxa de 
crime juvenil está no nível mais baixo dos últi-
mos trinta anos. E um outro estudo, conduzido 
por mim, indica que a exposição prolongada ao 
Candy Crush não leva as pessoas a invadir lojas 
de guloseimas para rebentar docinhos, e jogar 
Tetris não inspira os jogadores a encaixarem coi-

sas noutras coisas na vida real. No entanto, não 
é essa a sensação de Donald Trump. E o certo é 
que devemos manter a mente aberta a outras opi-
niões, porque é possível aprender qualquer coisa 
com o discurso de Trump. Por exemplo, que o 
lobby dos videojogos não é tão poderoso como 
o das armas. Trump não está sozinho. Em 2007, 
Mitt Romney atribuiu a culpa dos massacres de 
Columbine e do Instituto Politécnico da Virgínia 
à pornografia e à violência existentes nos video-
jogos, na televisão, nos filmes e na música. A 

referência à pornografia é preciosa 
porque, como é fácil de verificar, 
nas sociedades nas quais a porno-
grafia é proibida, as mulheres, por 
exemplo, são muito mais bem tra-
tadas do que nas sociedades em que 
é permitida. Pelo menos, há quem 
tenha essa sensação. Ignorando to-
das estas sensações, o Supremo Tri-
bunal Americano decidiu, em 2011, 
que o governador da Califórnia, o 
democrata Jerry Brown, não podia 
fazer uma lei restringindo a ven-

da de videojogos violentos. Parece que essa lei 
violava a primeira emenda da Constituição, que 
fala de uma coisa que se valorizava antigamente, 
chamada liberdade de expressão, ou o que é. Os 
juízes fundamentaram essa decisão com recurso 
a diversos estudos, nenhum dos quais contem-
plava sensações. Lamentável.
De resto, o discurso de Trump dizia que o país, 

em uníssono, deve condenar o racismo. Parece 
uma ideia sensata, mas difícil de executar. Por 
exemplo, era bom que a pessoa que lhe escreve 
os discursos entrasse urgentemente em contacto 
com o idiota que lhe escreve os tweets.

texto: rIcArDo
ArAúJo pereIrA

transPOrtadOra aÉrEa angOlana dEvE aO EstadO Mil MilhõEs dE EurOs
Segundo o presidente da comissão executiva da operadora aérea estatal, Rui Carreira, a 
dívida para com o Estado angolano, sobretudo com a petrolífera Sonangol, resultou dos “ele-
vados preços” dos combustíveis para a aviação que se praticavam anteriormente no país. 
“Porque durante muitos anos o preço do combustível para a aviação foi mais caro e a TAAG 
sofria com isso e apesar da pequena subvenção também era considerada como dívida. Te-
mos a dívida para com os nossos fornecedores, mas é muito menor, 80% da nossa dívida é 
para com o Estado”, disse num encontro com jornalistas.
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6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 zig zag
9:27 zig zag
9:45 Criar.pt
10:00 7 Maravilhas
 Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
13:50 Fotobox
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Miúdo Graúdo
17:00 7 Maravilhas
 Doces de Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Portugal Mais Perto
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 água de Mar
23:45 Fatura da Sorte
0:00 uma História de Autonomia
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 23 dE agOstO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Santos de Portugal
5:30 Animais Anónimos
6:15 Joias Para Que Vos Quero?
6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 zig zag

4ª-fEira, 21 dE agOstO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Literatura Aqui
5:27 What´s up - Olhar a Moda
5:46 Fabrico Nacional
6:13 Joias Para Que Vos Quero?
6:41 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 zig zag
9:42 Criar.pt
9:52 7 Maravilhas 
 Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Mais Perto
16:27 Miúdo Graúdo
17:08 7 Maravilhas
 Doces de Portugal
19:00 24 Horas
20:01 VOTE - Portugueses
 na Política dos EuA
20:33 Portugal Que Dança
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 água de Mar
23:44 Histórias da Terra e da Gente
0:21 Pedro Nuno Santos
 Grande Entrevista
1:16 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 22 dE agOstO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
6:00 Tecnet
6:15 Joias Para Que Vos Quero?

08:00 RTP3 / RTP Açores
13:00 Jornal da Tarde - Açores
13:20 1ª Fila
13:30 RTP3 / RTP Açores
16:00 Notícias do Atlântico
16:25 As Novas
 Viagens Philosophicas
17:00 inesquecível
18:30 Biosfera
19:00 As Receitas Lá de Casa
20:00 Telejornal Açores
20:40 Atelier d´Arquitetura
21:05 Outras Histórias
21:50 Filhos da Nação
22:10 O Sábio
23:00 2077 - 10 Segundos
 Para o Futuro
23:50 Hora dos Portugueses
00:00 Notícias do Atlântico
00:25 As Novas
 Viagens Philosophicas
00:55 inesquecível
02:30 Biosfera
02:50 As Receitas Lá de Casa
04:00 Telejornal Açores
04:35 Atelier d´Arquitetura
05:05 Outras Histórias

6ª-fEira, 23 dE agOstO                     
05:50 Filhos da Nação
06:10 O Sábio
07:00 2077 - 10 Segundos
 Para o Futuro
07:50 Hora dos Portugueses
08:00 RTP3 / RTP Açores
13:00 Jornal da Tarde - Açores
13:20 RTP3 / RTP Açores

4ª-fEira, 21 dE agOstO                     
06:05 O Sábio
06:45 Aqui Tão Longe
07:25 Visita Guiada
07:50 Hora dos Portugueses
08:00 RTP3 / RTP Açores
13:00 Jornal da Tarde - Açores
13:25 RTP3 / RTP Açores
16:00 Noticias do Atlântico- Açores
16:25 T2 Para 3 “Remodelado”
16:50 inesquecível
18:20 Lusa Music Box
18:50 As Receitas Lá de Casa
19:35 Cuidado com a Língua!
20:00 Telejornal Açores
20:40 1ª Fila
20:45 Linha da Frente
21:20 Eléctrico
22:20 O Sábio
23:00 Patrulha da Noite
23:45 Hora dos Portugueses
00:00 Noticias do Atlântico- Açores
00:25 T2 Para 3 “Remodelado”
00:50 inesquecível
02:20 Lusa Music Box
02:40 Lusa Music Box
02:45 As Receitas Lá de Casa
03:30 Cuidado com a Língua!
04:00 Telejornal Açores
04:35 1ª Fila
04:40 Linha da Frente
05:15 Eléctrico

5ª-fEira, 22 dE agOstO                             
06:20 O Sábio
06:55 Patrulha da Noite
07:45 Hora dos Portugueses

11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Prémio De Sonho
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Golpe De Sorte
17:45 Alma e Coração
18:45 A Dona Do Pedaço

6ª-fEira, 23 dE agOstO              
19:45 Passadeira Vermelha
21:00 Cartaz Cultural
21:45 Volante
22:00 Cabaret Da Coxa 2018
23:00 Televendas
00:30 Os Malucos do Riso
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta 
10:15 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Prémio De Sonho
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Golpe De Sorte
17:45 Alma e Coração
18:45 A Dona Do Pedaço

4ª-fEira, 21 dE agOstO                     
20:00 Malucos Do Riso
20:30 Edição Da Manhã
23:00 Alô Portugal
00:00 O Programa Da Cristina
03:00 Primeiro Jornal
04:15 Linha Aberta
 Com Hernâni Carvalho
05:15 Amor Maior
06:00 Júlia
08:00 Avenida Brasil
09:00 Prémio De Sonho
09:57 Jornal Da Noite
11:40 Golpe De Sorte
12:40 Alma E Coração
13:55 A Dona Do Pedaço
14:50 Passadeira Vermelha
16:30 Cabaret Da 
 Coxa Especial 2018 

5ª-fEira, 22 dE agOstO                             
22:45 Televendas
00:30 Os Malucos do Riso
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:45 Amor Maior

23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
09:00 SOS 24
11:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Notícias
16:30 Ana Leal
17:30 Mais Bastidores - Noite

6ª-fEira, 23 dE agOstO                     
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:30 Eco24
21:00 Mais Bastidores - Noite
23:00 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
08:00 SOS 24
09:30 Notícias
13:12 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Notícias

4ª-fEira, 21 dE agOstO                     
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Entre Tantos
20:58 FFF - Fashion Film Factory
21:12 Cinebox
21:32 Mais Bastidores - Noite
22:55 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
06:00 SOS 24
07:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Eco24
16:30 21ª Hora
17:30 Circulatura Do Quadrado
18:30 Mais Bastidores - Noite

5ª-fEira, 22 dE agOstO                             
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Alexandra Borges - Debate
22:00 Circulatura Do Quadrado
22:45 Mais Bastidores - Noite

PrOgraMaÇãO lusaq
2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h | 4ª-feira às 18h30 e às 13h

5ª-feira às 13h30 | 6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

AmIgoS DA SemANA o qUe tem de ser tem mUita força

Finalmente, aí está a des-
convocação da greve do 
Sindicato Nacional dos 

motoristas de matérias peri-
gosas. No fundo, o que esta 

inteligente decisão mostra é que o que tem de 
ser tem muita força.
 
Sempre teria sido simples perceber que nunca 

Estado algum poderia tolerar a paralisação do 
todo um país à luz da prática do direito constitu-
cional de um qualquer grupo poder decretar uma 
greve, por muito justa que seja, como é o que se 
passa com os motoristas de matérias perigosas. 
Mas, enfim, sempre vale mas tarde que nunca.
Este conflito social permitiu também que estes 

motoristas, bem como todos os portugueses, ti-
vessem podido constatar, ao ritmo do dia-a-dia, 
o pleníssimo silêncio da generalidade das res-

tantes forças políticas e sociais. Aos partidos da 
Direita faltou-lhes a coragem de ter de defender 
os motoristas, ou atacar os patrões. Simplesmen-
te, para esses partidos o problema estava em que 
optar, num caso destes, era pior que não dizer 
nada. E para os da Esquerda, bom, ficaram na 
meia tinta, fosse porque o sindicato era indepen-
dente, fosse por haver o receio de que a popula-
ção viesse a puni-los em outubro. De um modo 
simples: a democracia portuguesa no seu melhor.
Um dado é agora certo: os motoristas de maté-

rias perigosas têm razão e devem continuar a sua 
luta, o que pode exigir tempo para que se consi-
ga um qualquer êxito digno de registo. Têm de 
expor as suas condições de trabalho e de vida às 
mais diversas entidades, sejam políticas, civis, 
académicas, religiosas, etc. E têm de atuar nos 
planos nacional e internacional.
Por fim, um dado que me parece evidente: o 

Governo, bem como o Ministério Público, têm 
agora de dar os passos que se impõem, a fim de 
esclarecer esse caso dos descontos ao redor dos 
montantes recebidos pelos motoristas. E cá fica-
mos todos à espera dos naturais trabalhos de in-
vestigação jornalística, neste domínio, por parte 
dos nossos canais televisivos. A verdade é que 
isto é escrever por escrever, porque não dou hoje 
um mínimo de credibilidade à nossa grande co-
municação social. 
 e já agora: será que o presidente marcelo 

rebelo de Sousa, perante tudo o que agora se 
fez público, não irá sair a público com a sua 
crítica pertinente?

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

texto: HélIo
BerNArDo lopeS

prAto DA SemANA
fOtO dO nOvO PratO nO rEstaurantE
aldEa, EsPEtada dE lulas E caMarãO.

a vEnda dE lEnha dO Pinhal dE lEiria rEndEu Já 13,6 MilhõEs dE EurOs
Segundo comunicado da autarquia, a informação foi prestada pelo iCNF numa reunião do 
Observatório do Pinhal do Rei, coordenado pela presidente da Câmara, Cidália Ferreira, e 
diz respeito à venda de 3.800 hectares de material lenhoso ardido no incêndio de 2017, cuja 
venda rendeu 13,6 milhões de euros. Das árvores queimadas, estão por cortar cerca de 
1.800 hectares, acrescenta o município da Marinha Grande. Relativamente à recuperação 
do pinhal, “são 1.089 os hectares em que já houve reflorestação do ICNF, da Câmara Muni-
cipal e da sociedade civil, através do voluntariado de associações, empresas e fundações”.
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roUbo de identidade

Nos últimos tempo tive-
mos informações aqui 
e lá sobre roubo de 

identidade. em 2013 ouvi pela 
primeira vez o que é “Identity 

Thief” ou “Vol d’identité”. Um filme de comé-
dias com Jason Bateman e melissa mccarthy 
onde o diretor Seth gordon quis apresentar o 
que é o roubo de identidade e o que a polícia 
podia fazer e não fazer.
Hoje em dia o roubo de identidade começa a 

ser um grande problema na nossa sociedade. E 
nas próximas semanas vou vos apresentar o que 
se passa em Montreal, no Quebeque, através do 
Canadá e nos Estados Unidos. A realidade não é 
uma comédia e faz medo em alguns aspetos da 
nossa vida privada.
 
em primeiro lugar o que é
o roubo de identidade?
O roubo de identidade é um crime sério, que 

ocorre sem o contacto direto com os ladrões e 
que tem aumentado por todo o mundo. Os desen-
volvimentos da tecnologia contribuem para que 
os crimes sejam cada vez mais sofisticados.

As vítimas do roubo de identidade podem gastar 
meses ou anos, além de muito tempo e dinheiro 
para desfazer a confusão criada pelos ladrões. E, 
além disso podem perder oportunidades de traba-
lho, ter empréstimos recusados, serem forçadas a 
desfazerem-se dos seus bens ou, até mesmo, se-
rem presas por crimes que não cometeram.
 
o que pode correr mal?
O roubo de identidade é um processo de duas 

etapas. Primeiro, alguém rouba as suas informa-
ções pessoais. Em segundo lugar, o ladrão usa 
essas informações para se fazer passar por si e 
cometer fraude. É importante compreender esta 
abordagem de duas etapas, pois as suas defesas 
também têm de funcionar em ambos os níveis.
 
o que fazer para estar mais seguro?
tenha uma atitude crítica.
É preciso estar ciente dos perigos que rondam a 

Internet e suspeitar de tudo. Suspeite de todos os 
serviços, aplicações e mensagens a pedirem-lhe 
informações pessoais.
 
eliminar emails suspeitos
Quando se recebe um e-mail suspeito é melhor 

excluí-lo. Deixar uma mensagem de desconheci-
dos na sua caixa de correio, contendo um anexo 
potencialmente prejudicial é arriscado. Também 
é recomendável que você evite descarregar ar-
quivos enviados por terceiros, por exemplo, 
atualizar o seu Adobe Flash Player através de um 
site que não o da Adobe.
 
Atenção às redes sociais
Se tem uma conta no Facebook, Twitter ou 

MySpace, então pode ser um alvo primário para 
o roubo de identidade. Todas as redes sociais têm 

sido atacadas de diversas formas, pelos hackers 
que tentam roubar informações pessoais dos uti-
lizadores. É uma boa idéia aproveitar todos os re-
cursos de segurança ou configurações que a rede 
social da sua escolha pode oferecer. Também é 
recomendável que limite a quantidade de infor-
mações pessoais que compartilha em qualquer 
rede social, independentemente de quão severas 
as configurações de privacidade afirmem ser. 
Uma regra simples: nunca forneça o número de 
telefone, data de nascimento, ou endereço físico 
no perfil das suas redes sociais. Não dê demasia-
das informações, assim haverá menos hipóteses 
de alguém roubar a sua identidade.
 
controle as suas contas bancárias
Mantenha controlo sobre as suas contas bancá-

rias, contas de cartão de crédito e histórico de 
crédito. Sendo proativo e atento pode facilmente 
identificar o uso não autorizado de uma conta, no 
início, e parar uma fraude. Também é aconselhá-
vel utilizar um filtro de phishing no seu browser, 
para garantir que você não acede a um site ban-
cário falso, através do qual podem ser roubadas 
as suas credenciais de login.
 
proteger a Sua privacidade e Segurança
Programas maliciosos ou ameaças instaladas no 

seu computador podem comprometer as suas in-
formações pessoais. Algumas ameaças são bem 
conhecidas por se conectarem a um atacante re-
moto sem o seu conhecimento e potencialmen-
te transferir informações que levam ao roubo 

texto: SylvIo
mArtINS

de identidade. Aplicar as últimas atualizações e 
correções de segurança do Windows é uma boa 
medida preventiva, para manter o sistema a fun-
cionar e livre de spyware e de vírus. Ser proativo 
em relação à deteção e à remoção de spyware, 
keyloggers e outros malwares é essencial para 
manter seguros os dados pessoais armazenados 
no seu computador. Alguns programas de mal-
ware têm a capacidade de abrir o sistema para 
um criminoso cibernético remoto, possibilitando 
o acesso a todas as informações sem o seu co-
nhecimento.

Usar senhas diferentes e fortes
As senhas que escolhe para aceder às suas con-

tas online são o portal para a sua vida pessoal. Se 
usar uma senha fraca, que um hacker possa facil-
mente adivinhar, está a atrair problemas. Esco-
lher uma senha diferente para contas diferentes 
é uma ideia sábia porque, caso ela caia nas mãos 
de um hacker apenas uma das suas contas ficará 
comprometida.
 
Browser com criptografia
O seu aplicativo do navegador de rede é basi-

camente o seu barco no vasto oceano que cha-
mamos de Internet e, se ele for danificado, você 
vai enfrentar algumas ondas irregulares. Se o 
seu navegador estiver desatualizado, você corre 
o risco de ter um hacker a aproveitar-se de uma 
vulnerabilidade desse navegador, o que permi-
te, potencialmente, que os dados transmitidos do 
seu computador sejam comprometidos.
 
limite a quantidade de informações pessoais 

nas redes sociais tais como o Facebook
Limitando a quantidade de informações pes-

soais nas redes sociais, não terá que se preocu-
par em garantir que as configurações de priva-
cidade estejam protegendo os seus interesses. 
Os hackers são capazes de obter as informações 
pessoais dos usuários de computador através do 
Facebook.
Na próxima edição vamos falar num caso 

muito importante no Quebeque, o roubo de 
dados na caixa Desjardins.

hOlandEsEs PrEParaM fEsta na Praia Para sE dEsPEdirEM dO rEinO unidO
Criado este fim de semana na rede social Facebook por Ron Toekook, o evento convida 
os participantes a deslocarem-se à praia da vila Wijk aan zee, leste da Holanda, a 31 de 
outubro, a data prevista para a saída do Reino unido dos 28. O programa prevê um adeus 
ao Reino unido com “batatas fritas holandesas, vinho francês e cerveja alemã numa espre-
guiçadeira”. “Eventualmente, acolher os barcos dos marinheiros da Europa”, acrescentou 
um bem-disposto Ron Toekook.
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senhor da Pedra e n. s. dos anjos 2019

ce l e b r a -
r a m - s e 
em laval, 

no passado fim 
de semana, as tradicionais festas 
do Senhor da pedra, padroeiro 

da cidade de vila do campo, e 
de Nossa Senhora dos Anjos, pa-
droeira da vila de Água de pau.
As festas tiveram início no sábado 

dia 17, com a mudança da imagem, 

seguidas do terço, missa solene e 
arraial, este ano animado pelo po-
pular cantor Duarte Fróias, D.J. E. 
Machado e a filarmónica do D.E. 
Santo de Laval.
No domingo, depois da missa so-

lene, serviu-se um excelente jan-
tar cuja ementa pelo que pudemos 
constatar, saciou satisfatoriamente 
um salão quase repleto de convivas.

Às 16h os andores do Senhor da 
Pedra e de sua mãe Senhora dos 
Anjos, desfilaram nas ruas vizi-
nhas numa grandiosa procissão, e 
ambos premiaram todos os parti-

cipantes com uma magnífica tarde 
de verão . Se bem que no passado 
o centro de atenção desta festa tem 
sido principalmente o Senhor da 
Pedra, a comunidade portuguesa 
de Laval tem tentado celebrar, pela 
mesma ocasião, Nossa Senhora dos 
Anjos, venerada desde o século XV 
pelos habitantes da vila de Água de 
Pau, pois, foi possivelmente aqui 
nesta Vila que se construiu a pri-
meira igreja dos Açores no século 
15 e sujeita a alterações no século 
17. Conta a história que a equipa 
de Cristóvão Colombo rezou nes-
ta ermida quando passaram pelos 
Açores na sua viagem à descoberta 
das américas em 1493. Importantes 
partes desta igreja incluem traba-
lhos feitos de pau branco, madeira 

com que tinha sido construída 
originalmente. Uma dessas pe-
ças era um altar amovível que 
de acordo com a tradição era o 
altar da caravela navegada por 
Gonçalo Velho, quando acostou 
na ilha de Santa Maria. Apesar 
da longa ligação entre esta Se-
nhora e os habitantes oriundos 
desta Vila, não tem sido possí-
vel benificiar da mesma relação 
e veneração à Senhora dos Anjos na 
nossa comunidade de Laval, nos úl-
timos anos em que se tem tentado 

texto:
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      SArAgoçA

incorporar os dois andores na mes-
ma procissão e o futuro desta gemi-
nação parece bastante incerto.
Voltando ao decorrer da celebra-

ção, após a procissão  terminada, 
tanto fora como dentro do salão a 

festa atingia o seu apo-
geu: malassadas, bifanas, 
música, dança e sobre-
tudo a boa disposição, 
animaram o resto do dia 
e uma boa parte da noite. 
Parabéns a todos os que 
de qualquer modo con-
tribuíram para o sucesso 
desta festa e se a dúvida 
sobre a futura participa-
ção de Nossa Senhora dos 

Anjos paira sobre a comunidade, o 
Senhor da Pedra, esse já tem bilhete 
reservado.

turistas nO algarvE crEscEraM 9,3% nO PriMEirO sEMEstrE dE 2019
De acordo com os dados, hoje divulgados pelo Turismo de Portugal, ao todo, nos 
primeiros seis meses do ano, visitaram a região algarvia 2,17 milhões de hóspedes, 
num total de 8,62 milhões de dormidas, o que representa um retorno financeiro de 
431 milhões de euros. O mercado interno contribuiu para esse crescimento com um 
aumento de 12,8% de hóspedes (num total de 592 mil) em relação ao mesmo período 
de 2018 e de 11,3% de dormidas (num total de 1,70 milhões).
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Uma Linda Viagem ao PortUgaL no café chiado 28
texto: 
SylvIo

      mArtINS

Há 5 anos 
podemos 
ver uma 

nova geração de 
portugueses que 

estão a entrar pouco a pouco no 
“Bairro Alto” dos negócios.
Projetos que dão uma mais valia 

à nossa comunidade, e não é só na 
comunidade portuguesa no Plateau 
mas também há lindos projetos que 
merecem uma apresentação justa e 
digna.
Dezembro de 2016 inaugurou-se o 

novo Café Chiado 28. O nome do 
“Café Chiado n°28’’ é inspirado no 
bairro Chiado e Eléctrico 28 que 
percorre as ruas de Lisboa antiga, é 
um verdadeiro ex-libris de Lisboa e 
uma das melhores formas de conhe-
cer a cidade.
O Chiado fica perto do Bairro Alto, 

um dos mais típicos da zona de Lis-
boa, com vários restaurantes, bares 
e lojas. Local de excelência para se 
ouvir fado e aproveitar a noite.
O Café Chiado n°28 fica situado 

no 1404, da rua Beaubien Est, na 
esquina com a rua Garnier e a al-
guns passos da igreja Santo Ambró-
sio onde a comunidade portugue-

sa reúne-se aos 
domingos para 
assistir à missa 
em língua portu-
guesa. Dotado de 
uma decoração 
moderna e acon-
chegante, com 
muita luz natu-
ral, lugar ideal 
para encontrar 
um amigo para 
tomar uma super 
boa bica com um 
pastel de nata, ler 
o jornal comuni-
tário mais que-
rido e preferido 
dos portugueses 
“A Voz de Por-
tugal” ou então 
para estudar, já 

que é dotado do sistema Wi-Fi para 
terem acesso gratuito à internet. Po-
demos também informar que há sa-
borosos pratos para todos e têm um 
sabor bastante apreciado pela sua 
clientela e sempre com um gosto à 
portuguesa.
Emanuel Rego e Rui Rodrigues 

são os dois simpáticos proprietá-
rios, compraram o edifício para um 
projeto bem específico para este lu-
gar, mas não puderam finalizar este 
projeto e decidiram fazer um café 
com um estilo único em Montreal, 
numa das viagens do Sr. Rui Rodri-
gues a Portugal descobriu que este 
estilo é bastante apreciado e pro-
curado, quando ele chegou a Mon-
treal, com 1500 ideias ele elaborou 
a decoração e ao mesmo tempo re-
criou este estilo. O espaço tem um 
estilo bastante interessante em hon-
ra da cultura e dos descobrimentos 
portugueses e criaram uma esplana-
da decorada com azulejos.
Houve outro projeto ligado ao 

chiado, foi o “Tuk Tuk” importado 

de Portugal, ele foi transformado 
para poder servir café e docinhos. 
Foi apresentado no Carrefour Laval 
mas os custos de lá estar são bas-
tante dispendiosos, não puderam 
ficar lá mas agora estão presentes 
em festivais, cerimónias privadas 
ou públicas e é bastante interessan-

te como alternativa para este lindo 
“Tuk Tuk”. Estes dois homens tem 
muitos outros projetos mas nós ire-

mos apresentá-los em breve.
parabéns a este dois grandes ho-

mens de negócios por este grande 
projeto que estão a realizar gran-
des coisas e que são as novas ca-
ras da nossa comunidade.

EasyJEt vEM rEcrutar a lisBOa
A easyJet vai realizar dois roadshows, no Hotel TRYP Lisboa Aeroporto, e o primeiro é já esta terça-feira, dia 20 de 
agosto. A companhia aérea de baixo custo vem a Portugal recrutar co-pilotos. São elegíveis os candidatos a co-
-pilotos com um mínimo de 500 horas de experiência de voo, preferencialmente, Type Rated (A320) e Non Type 
Rated, com um mínimo de mil horas de voo, em aeronaves com mais de 10 toneladas. As ações de recrutamento da 
companhia britânica decorrem entre terça e quarta-feira, das 9:30 às 16 horas. «São o resultado do crescimento e 
do trabalho contínuo da companhia aérea para reforçar as rotas existentes e estar em condições de explorar novas 
oportunidades», sublinha a empresa em comunicado.
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LUcibeLa nos encantoU no Porto-LoUnge

No início da minha car-
reira no jornal A voz 
de portugal eu era o 

tapa buracos deste jornal. 
Quando ninguém podia ir, 
eu ia lá. eu não era um gran-

de jornalista como luís tavares Belo, raúl 
mesquita ou mesmo António vallacorba, 
mas eu apresentava os eventos à minha ma-
neira, com várias fotos e um texto bastante 
simples e curto.

Eu tive a oportunidade de encontrar grande ar-
tistas, tal como Joana Amendoeira, Mariza, Ma-
ria de Barros, Nelly Furtado e muitos mais.
Voltei a encontrar uma nova artista cabo-ver-

diana bastante simpática quarta-feira 14 de agos-
to no restaurante Lisboa-Porto e no seu concerto 
no Porto Lounge com a sua linda decoração e a 
sua linda ambiência.
Eu sempre adorei Cesária Évora, “A Cantora 

dos pés descalços”, tive a oportunidade de a ir 
ver quando eu era mais jovem e em 2010 quando 
ela veio a Montreal onde A Voz de Portugal foi 
um grande patrocinador na sua vinda com con-
cursos e bilhetes aos nossos leitores.
O estilo de Lucibela é bastante idêntico a de 

Cesária Évora, mas podemos salientar que é a 
“Voz” da nova geração cabo-verdiana. Em Cabo 
Verde diz-se que de cada dez cabo-verdianos, 
pelo menos um canta. O país tem na música um 
tesouro único, imortalizado em mornas e cola-
deiras, e mundialmente conhecido pela voz de 
Cesária Évora. Nesta noite Lucibela cantou: 
“Chica de Nha Maninha”, “Mal Amadu”, “Laso 

Umbilical”, “Violeiro”, “Novo Olhar”, “Ti Jon 
Poka”, “Negui - Em” e “Mi ê Dod na bo CV”.

Esta noite foi uma noite memorável e bastante 
apreciada pelo público. E no final, todos os pre-
sentes estavam a dançar e com muita alegria.
Antes do espetáculo o restaurante Lisboa-Porto  

organizou-se para oferecer um jantar sensacio-
nal e bastante saboroso regado de bom vinho na 
companhia de boas pessoas. Parabéns aos orga-
nizadores por esta noite sensacional.

lEgO (EM cOrtiÇa) Para adultOs
Corkbrick é um sistema de construção de blocos de cortiça que permite criar, por 
exemplo, uma cama mas que, com mais ou menos blocos, também pode ser um 
sofá ou um móvel. uma ideia portuguesa de smart living que já convenceu executi-
vos de topo da Google e da Lego a investir. é provável que a maioria dos leitores já 
tenha brincado com Legos a determinada altura da sua vida, seja durante a infância 
ou, mais tarde, com os filhos. 
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20 anoS de experiênCia para Melhor VoS SerVir

duPlEX a vEnda 599,000$ 
5938 rua Cartier - Lindo duplex com 3 quartos no andar superior, 

subsolo terminado e um belo quintal! Se você gosta de viver numa 
vida de bairro típico, esta propriedade é para você!

Ligue para nós já!

rOsEMOnt

triPlEX vEndidO a 93% 
dO PrEÇO EM 26 dias

triPlEX vEndidO a 102% 
dO PrEÇO EM 10 dias

rOsEMOnt

Vendido

cOttagE vEndidO a 116%
EM 10 dias

villEray 

Vendido

ótiMa vEnda

rOsEMOnt 

MultinívEl BungalOW À vEnda 310,000$
Linda casa renovada! Esta magnífica propriedade multinível vai encantá-
-lo com o seu estilo único teto catedral e um subsolo maravilhoso recen-
temente remodelado, cozinha e casa de banho renovadas e muito mais! 

Localizado numa rua muita tranquila. vEndEdOrEs MOtivadOs

st francOis

villEray 

Vendido

nOvO nO MErcadO 10702 av. dEs laurEntidEs
Este magnífico duplex está localizado numa das áreas mais procuradas 
a 10 min do famoso Promenades Fleury! incluindo 2 quartos no andar 
de cima, cave terminada e um belo quintal! Esta propriedade é impecá-
vel! Ligue para nós já!

MOntrEal nOrtE

vEndidO a 99% 
dO PrEÇO PEdidO

Vendido
Vendido

A escola de pastores, um projeto-piloto 
integrado no programa de valorização 
da Fileira dos Queijos da região cen-

tro, arranca no dia 23 de setembro e conta, até 
ao momento, com 58 candidatos inscritos, foi 
anunciado esta segunda-feira.
Em comunicado, a Associação do Cluster 

Agroindustrial do Centro (InovCluster) explica 
que a escola de pastores pretende cativar em-
preendedores que queiram dedicar-se à atividade 
da pastorícia, cujo objetivo principal é contribuir 
para o reforço e rejuvenescimento da atividade.
Este projeto-piloto está inserido no Programa 

de Valorização da Fileira dos Queijos da Região 
Centro, que inclui um investimento total de 2,7 
milhões de euros e que é liderado pela InovClus-
ter.
“É para nós fundamental que as sinergias que se 

estão a criar em torno deste setor sejam as me-
lhores. Só desta forma será possível valorizar e 
fazer perdurar no tempo uma atividade que refle-
te parte relevante da identidade patrimonial, his-
tórica e económica da Região Centro”, explica a 
presidente da InovCluster, Cláudia Domingues.
As aulas realizam-se nas Escolas Superiores 

Agrárias de Castelo Branco e Viseu e em explo-
rações agropecuárias dos concelhos de Castelo 
Branco, Fundão, Penela, Oliveira do Hospital, 

Gouveia e Viseu, podendo também vir a contem-
plar outros concelhos. O curso tem a duração de 
quatro meses e um número total de 560 horas de 
formação, prevendo-se que termine em janeiro 
de 2020. O período de 
inscrições está aberto 
até 23 de agosto.
Quem frequentar a 

formação com su-
cesso, no final, tem 
a oportunidade de se 
candidatar ao “Vale 
Pastor”, um prémio 
monetário no valor de 
5 mil euros.
O Programa de Va-

lorização da Fileira 
do Queijo da Região 
Centro iniciou-se em 
01 de janeiro, envolve 
um investimento total 
de 2,7 milhões de euros, sendo que 2,3 milhões 
correspondem ao Programa de Valorização da 
Fileira do Queijo da região Centro, financiado 
em 85% pelo Centro 2020, e 428 mil euros di-
zem respeito à iniciativa Rota Turística e Gastro-
nómica Queijos da Região Centro, financiada em 
65% através do Valorizar.

Na totalidade, o projeto envolve um total de 14 
entidades da região Centro, das quais quatro co-
munidades intermunicipais (Beira Baixa, Beiras 
e Serra da Estrela, Região de Coimbra e Viseu 

Dão Lafões), cinco associações do setor, dois 
institutos politécnicos (Castelo Branco e Viseu) 
e o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira 
Interior.
A iniciativa abrange a produção de queijos de 

Denominação de Origem Protegida (DOP) da 
Serra da Estrela, da Beira Baixa e do Rabaçal.

Profissão: Pastor. escoLa na região centro já tem
58 candidatos e arranca em setembro

PriMEirO-MinistrO italianO anuncia a dEMissãO
“Vou ouvir todas as intervenções e depois irei ao Quirinale para me demitir”, disse Conte num dis-
curso solene no Senado, referindo-se ao palácio presidencial, onde deverá apresentar oficialmen-
te a demissão ao Presidente, Sergio Mattarella. “A crise em curso debilita a ação deste Governo, 
que acaba aqui”, disse, referindo-se à rutura da coligação entre a Liga de Salvini e o Movimento 5 
Estrelas de Luigi di Maio. Conte acusou Salvini, que é também seu vice-primeiro-ministro e minis-
tro do interior, de fazer o país “correr riscos graves”, evocando nomeadamente o perigo de “uma 
espiral de incerteza política e económica”, e de “oportunismo” e “irresponsabilidade institucional”.
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objetiVo informação

coisas do corisco

cá estamos, quase no 
fim do verão e tran-
quilmente a entrar 

na rotina do dia a dia de-
pois de passado por um pe-
ríodo de descanso, ou seja,  

férias. claro que alguns foram a portugal, 
outros aproveitaram p’ra descobrir outros 
cantos deste mundo imenso e maravilhoso.
Nós decidimos ir até aos Açores, mais preci-

samente a São Miguel. Eu e a conversada pas-
sámos momentos asseadíssimos na companhia 
da nossa filha, o marido, a neta de 8 anos e o 
neto de 11. Eu aconselho aos milhões de leito-
res destas  coisas sem tarelo.
Sem tarelo foi também a brasileira que esta-

va de serviço na Poça da Dona Beija, um SPA 
natural nas Furnas que vos aconselho a visitar 
quando estiverem em São Miguel, dizia eu que 

a senhora que estava a controlar e vender os bi-
lhetes queria por força ver os cartões de identida-
de ou passaportes do neto e neta, para confirmar 
que tinham menos de 14 anos. Claro que não te-
mos os ditos cujos cartões e muito menos passa-
portes, ninguém que tem um pouco de juízo e de 
férias, transporta os passaportes consigo quando 
vai à praia ou p’ró SPA e os canadianos não têm 
cartões de identidade.
A bilheteira brasileira em vez de olhar com um 

mínimo de lógica p’rás crianças e realizar que 
não tinham físico de 14 anos apontava com dedo 
p’rá placa que mencionava a dita lei de 14 anos 
p’ra cobrar o preço de adulto.
Mundando de assunto eu pensei no sempre ele-

gantíssimo Eduíno Martins quando estava de fé-
rias, há que tempos que não escrevo sobre ele, 
pensei nele porque num jornal de Ponta Delgada 
contei umas quatro ou cinco agências funerárias, 
pensei que ele fosse viver p’ró “Japão”, como 
dizem os oriundos da ilha Terceira quando falam 
de São Miguel, dizia que o sempre elegantíssimo 

texto: 
JoSé De SouSA

Eduíno teria trabalho com fartura. Só ia faltar 
era aprender a falar japonês.
“muitos são os que acordam cedo, mas 

poucos percebem as lágrimas de orvalho so-
bre as pétalas sensíveis das flores”, Estrela.

uma comunidade, 
por pequena que 
seja, para se desen-

volver progredir e marchar 
em frente, precisa de ser e 
estar informada sobre os 

diversos aspetos da vida social e comuni-
tária que surjam durante a sua vida. 
 
Os Portugueses de uma forma geral não es-

tavam muito alertados para essa vertente da 
vida acima citada e na comunidade foram 
surgindo os jornais de língua portuguesa que 
na medida do possível iam apresentando um 
novo panorama da sociedade.
 
Mas eram raros e de publicação mensal ou 

mesmo até mais espaçado. Fizeram o que lhes 
foi possível nessa época e nas circunstâncias 
humanas e financeiras desse tempo. Alguns 
foram desaparecendo mas outros singraram, 
os seus promotores e responsáveis merecem 

uma palavra de louvor por todo esforço rea-
lizado ao longo de tantos anos, deram o seu 
tempo e muitas vezes parte do seu dinheiro.
 
Apareceram também alguns rádios emisso-

res que procuravam noticiar o que mais útil 
aparecia na comunidade, exigiam muita de-
dicação e muito trabalho dos seus colabora-

dores mas hoje existem ainda alguns que não 
morreram e continuam a sua obra comunitá-
ria a prestarem informações por vezes muito 
importantes.
Mais tarde, e com meios muito pobres, apa-

receram os programas televisivos sobre a 
batuta do saudoso Carlos Querido, o pionei-
ro desta epopeia, se é assim que podemos 

chamar, tiveram grande interesse da parte do 
público, eram muito desejados e contribuí-
ram para alertar a comunidade numa afirma-
ção de presença e num desejo de mostrar a 
todos que também éramos gente, sofreram 
diversas dificuldades, sentiram abalos de or-
dem diversa, lutaram enquanto puderam e o 
melhor que souberam, hoje resta pouco des-
sa época de grande entusiasmo por tudo o 
que cheirava a português e a Portugal.
 
Enfim, numa comunidade ou num grupo de 

pessoas de maior ou menor dimensão é a di-
visão que leva à crítica gratuita, à calúnia fá-
cil e ao desentendimento geral. Há um certo 
número de comportamentos que se tornam 
bem nocivos na sociedade dita comunitária.
 
Apesar de toda necessidade de unidade e 

de ajuda mútua. Mas continuamos a remar 
contra mares e marés e lá vamos, este jornal, 
respetivos colaboradores e administração, a 
dar o melhor que podemos em prol da comu-
nidade portuguesa de Montreal e arredores. 
Bem haja.

texto:
Jorge mAtoS

governadores de estados brasileiros da amazónia criticam política de Bolsonaro
O Consórcio interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazónia Legal, do qual fazem parte nove 
dos 27 estados brasileiros, defende que estas contribuições permitem financiar a preservação da floresta 
Amazónia e, num texto publicado no domingo, propõem “dialogar diretamente” com os países que financiam 
o Fundo Amazónia. “O bloco amazónico lamenta que as posições do Governo brasileiro tenham provocado a 
suspensão dos recursos. Nós, governadores da Amazónia Legal, somos defensores incondicionais do Fundo 
Amazónia”, refere a nota, assinada em nome do governador do Amapá, Waldez Góes, do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), presidente do Consórcio interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazónia Legal.
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 Boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

plANo poupANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

JeS renoVationS
JOsÉ silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 20$

POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

- Investimentos - REER -CELI
paulo F. gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon E., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importAdores

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
200g de bacon picado; 2 colheres (sopa) de 
óleo; 1 cebola picada; 1/2 pimentão amarelo 
picado; 600g de carne moída; 1 tomate pi-
cado; 1/2 xícara (chá) de molho de tomate; 
1/2 xícara (chá) de azeitona verde picada; 
1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado; sal 
e pimenta-do-reino a gosto; 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo; 5 pães franceses; 200g 
de queijo mussarela ralado; cheiro-verde pi-
cado para decorar.

reCeita do Chefe riBeiro

98

1

1
7

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do Jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvíncia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-B Boul. st laurent
                                           Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

5

4

4

2
3

47

1

bUraco qUente

6

4
9

6

PrEParaÇãO:
derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. junte 
a carne e tempere com o sal. mexa até a carne dourar de todos os 
lados. acrescente a mostarda, o catchup, a pimenta-do-reino e o 
tomate picado. cozinhe até formar um molho espesso. se neces-
sário, adicione água quente aos poucos. quando o molho estiver 
encorpado e a carne macia, adicione os cogumelos e o creme de 
leite. mexa por 1 minuto e retire do fogo. sirva imediatamente, 
acompanhado de arroz e batata palha. dica: se juntar água ao 
refogar a carne, frite-a até todo o líquido evaporar.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal
É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990
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carnEirO: Carta Dominante: Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um 
novo relacionamento.  Saúde: A atividade laboral exige-
lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para 

recuperar energias. Dinheiro: uma maior capacidade de resolução e 
gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOurO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Tendência para romper definitivamente 
com uma situação que já há muito tempo lhe causava mau 
estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto. 
Dinheiro: Boas oportunidades de negócio. 

Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

gÉMEOs: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Será elogiado pela 
sua tolerância e compreensão. vai ter momentos de grande 
felicidade, bem merecidos porque muito se esforçou para 
o conseguir. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-

lo durante toda a semana. Tenha algum cuidado com os seus olhos. 
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

caranguEJO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de 
modo a não os cometer segunda vez. Pense bem naquilo que 
quer para não magoar os outros. Saúde: O cansaço tomará 
conta de si. A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço 

físico ou mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Seja 
mais determinado nos objetivos a que se propõe.   Números da Sorte: 
11, 13, 19, 18, 14, 7

lEãO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: invista mais no seu relacionamento. Estará 
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu futuro 
sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao 
exercício físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito 

que tanto deseja e merece. Período positivo para colocar em marcha 
projetos. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

virgEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o 
mal que lhe fizeram. Saúde: Poderá sofrer de problemas 
no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será 
valorizada. uma maior capacidade de resolução e gestão 

poderão conduzi-lo ao bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 
20, 30, 5

BalanÇa: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. 
Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a 
distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: Evite 
ambientes poluídos. Não esteja à espera de se sentir mal 

para ir ao médico, faça um exame médico completo. Dinheiro: A sua 
situação financeira sofrerá algumas alterações. Números da Sorte: 7, 
8, 9, 19, 29, 6

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: terá a força e a 
determinação necessárias para fazer o que tem que ser. 
Seja mais compreensivo com o seu par.  Saúde: Modere os 
condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: 

Período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos. época 
favorável para pedidos de empréstimo, seja prudente. 
Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sagitáriO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que 
significa Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua 
cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. Saúde: 
Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso. Dinheiro: 
Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns 

problemas de ordem económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão 
algumas noites de sono. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

caPricórniO: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: Visite um familiar que já não vê 
há algum tempo. Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o 
espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: 
Grandes mudanças a nível profissional. Tente controlar a 

impulsividade nos seus gastos. 
Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

aquáriO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Está preparado para enfrentar as novas 
emoções que o esperam. Poderá ser injusto com a sua 
cara-metade, cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar 
existentes no seu sangue. 

Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um colega de 
trabalho. Tente não andar muito tenso. 
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEiXEs: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia a novos encontros 
amorosos. Saúde: A sua boa disposição contagiará os que 
o rodeiam.  Dinheiro: Semana pouco favorável a novos 
investimentos. 

Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

texto: ANtóNIo
peDro coStA

economia sociaL corrige assimetrias

Na economia de uma 
democracia, o se-
tor social tem uma 

importância muito grande, 
tendo em vista poder corri-

girem-se assimetrias e apoiar e acompanhar 
aqueles que mais precisam, com a promoção e 
desenvolvimento de atividades na área social.
Por isso, importa que a economia social se de-

senvolva com projetos sociais, permitindo me-
lhorar desigualdades e em tempos de crise, as 
Misericórdias, cumpridoras da sua missão há 
mais de cinco séculos, bem como as Instituições 
de Solidariedade Social, as Mutualistas, as Coo-
perativas e as Fundações são peças fundamentais 
de uma economia social criadora de riqueza.
Se não fossem estas Instituições, com o apoio 

aos mais necessitados, o grau de pobreza ter-se-
-ia acentuado com uma intensidade gravosa para 
uma sociedade já de si fragilizada, sobretudo nos 
períodos de crise grave que a sociedade portu-
guesa no seu todo atravessou.
No entanto, é obrigação do governo estabelecer 

protocolos mais adequados que permitam a sub-
sistência destas Instituições, comparticipando as 
respostas sociais de acordo com os seus custos, 
pois estão a cumprir, em complementaridade com 
o Governo, ações de responsabilidade estatais, a 
bem de uma sociedade mais justa e equilibrada. 
Outrossim, sou de opinião que estas Instituições 
têm que se profissionalizar, independentemente 
do voluntariado que as carateriza, fortalecendo 
o setor social para gerarem receitas destinadas 
a equilibrar as suas contas e se tornarem menos 
dependentes do Estado, bem como requalifica-
rem valências da área social ou fazerem novos 
investimentos em projetos necessários para aju-
dar a corrigir as assimetrias sociais.
O peso da economia social continua a crescer 

em Portugal e os números dão conta desta gran-
de dimensão, ou seja, o sector social com cerca 
de 260 mil trabalhadores dedicados, faz dele o 
segundo maior empregador nacional, e movi-
menta anualmente mais de 15 milhões de euros 
de recursos.
A economia social integra o conjunto de ativi-

dades com expressão social e económica, geri-
das por entidades sem fins lucrativos e que visam 
a satisfação de necessidades não cobertas pelos 
mecanismos de mercado, ou seja, Misericórdias, 
IPSS, Fundações, Associações com fins altruísti-
cos, compõem este setor de grande importância 
na economia do nosso país.
É na economia social que podemos encontrar 

a maior capacidade de responder aos novos de-
safios sociais, inovando, avançando, juntando 
recursos e vontades, em particular em áreas em 
que o combate às desigualdades e à exclusão e 
pobreza exigem soluções solidárias e de mobili-
zação das comunidades.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) e a 

Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social acabam de divulgar os resultados da ter-
ceira edição da Conta Satélite da Economia So-
cial, relativos ao ano 2016. 
Em 2016, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) 

da Economia Social representou 3,0% do VAB 
da economia, tendo aumentado 14,6%, em ter-
mos nominais, face a 2013. Este crescimento foi 
superior ao observado no conjunto da economia 
(8,3%), no mesmo período.
A Economia Social representou 5,3% das remu-

nerações e do emprego total e 6,1% do emprego 
remunerado da economia nacional. Face a 2013, 
as remunerações e o emprego total da Econo-
mia Social aumentaram, respetivamente, 8,8% e 
8,5%, evidenciando maior dinamismo que o to-
tal da economia (7,3% e 5,8%, respetivamente).
Por grupos de entidades da Economia Social, 

as Associações com fins altruísticos evidencia-
vam-se em número de entidades (92,9%), VAB 
(60,1%), Remunerações (61,9%) e Emprego re-
munerado (64,6%).
Embora existam diferenças de natureza, missão, 

dimensão, modelo de gestão ou setor de ativida-
de, todas as organizações que integram a Econo-
mia Social em Portugal têm algumas caracterís-
ticas em comum, nomeadamente a preocupação 
com as pessoas e com os aspetos sociais. 
O compromisso social destas entidades é encon-

trar respostas adequadas, soluções inovadoras 
para os desafios económicos, sociais e ambien-
tais do nosso tempo, cujo objetivo primordial 
não é o lucro, mas sim o bem-estar das pessoas.

nOvO PlanEta gigantE a OrBitar EM rEdOr dE uMa EstrEla
O planeta tem uma massa cerca de 3 mil vezes maior do que a da Terra e orbita em torno da 
sua estrela a uma distância quase três vezes superior à que separa o Sol da Terra. A Beta 
Pictoris saltou para a ribalta na década de 1980 quando permitiu aos astrónomos obterem a 
primeira imagem de um disco de poeira e gás em torno de uma estrela. Além disso, o sistema 
planetário do qual a estrela faz parte, com cerca de 20 milhões de anos (mais jovem do que 
o Sistema Solar, que tem 4,6 mil milhões de anos), poderá assemelhar-se ao que deveria ser 
a Terra e outros planetas solares após a sua formação.
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pequenos anúncios
uMa eSColha Certa | tel.: 514-284-1813

PavÉ BOisBriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no 
Betão e finalização de piscina. 

nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com experiência para a 
Padaria lajeunesse. Muito bom salário.

Patricia
514-814-0362

companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de homem para ajudante para
instalação de alumínio. tel:514-362-1300

eMpreGoS

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

Jardins dEs BEauX-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para trabalhar 

nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de um cozinheiro ou 
ajudante cozinheiro a tempo intei-

ro ou parcial com experiência. 
fiável e bom trabalhador

tel.: 514 563 1211

eMpreGoS

MeMoranduM

m e m o r A N D u m

clínica dEntaria lusO
situada no 1 avenida Mont-royal E.

Está procurando um/a telefonista. Posto a tempo 
parcial, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira das 

16h às 19h e sábado de manhã das 10h às 13h. 
salário para discutir de acordo com a experiência. 

Enviar a sua candidatura (cv).
lusodent@outlook.com

Precisa-se de senhora para 
pernoitar em casa de uma 

senhora idosa perto do 
Boul. st-laurent e Jarry.

Estrela
514-321-0401

Precisa-se de senhora para 
trabalhar ao serviço de balcão 

e deve ter um pouco de 
conhecimento em charcutaria e 

fazer sandes.
Jean ou lurdes: 514-842-3558

Empresa familiar localizada em 
Montreal está a procura de (sander) 
lixadoro de madeira e colocador de 
madeira com experiência. alguém 
que é apaixonado, responsável e 
pontual. deve ter a sua licença de 

condução válida.
514-941-2832 ou 514-721-9222

5 anivErsáriO dE falEciMEntO
nOrManda nEvEs vEntura

03/07/1944 - 24/08/2014

Saudosa mãe,
Sem nenhum sinal, tu partiste e já lá vão cinco anos. 
A partida foi rápida mas a pena é longa! Sei que estás 
bem porque estás junta ao pai e que estás a olhar por 
nós todos!
Cada dia que entro no escritório da Varina Alumínio, 
eu te imagino sentada à tua secretária como no pas-
sado e posso ouvir a tua voz na minha cabeça!
Pois, sem ti, nada é igual! Descansa em paz!

Teu filho que te ama,
Walter

neCroloGia

Salazar. Especialmente ao chamar-lhe nomes 
feios e injustos. Como, sei lá, “estadista”. Os 
museus são intrinsecamente imparciais em rela-
ção a todos os fenómenos históricos. Sempre que 
visitei um museu dedicado ao holocausto fiquei 
sempre na dúvida se aquilo foi de facto mau ou 
se, à luz da época, até foi porreirinho.
Porém, desengane-se quem concluir que este 

Continuação da página 1
À noite no mUseU de saLaZar

museu se assume como um templo a Salazar, 
cheio de fotografias do seu melhor lado e pla-
quetas com legendas panegíricas. Nada disso. 
O espaço em Santa Comba Dão será um Centro 
Interpretativo. Notoriamente direcionado para 
quem considera que o facto de Portugal ter sido 
submetido a uma ditadura é algo sujeito, lá está, 
à interpretação de cada um.

neCroloGia

Faleceu em Montreal, no dia 
19 de agosto de 2019, com 
80 anos de idade, o senhor 
Humberto Moreira natural da 
Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores. Esposo da Senhora 
Maria Silva Pacheco Morei-
ra. Deixa na dor sua esposa, 
seus filhos Jean-Pierre (Maria 
Lozano), Linda (Joe Lopes), 
irmão e irmãs, netos John e 
Christopher, Matthew, Falicia e 
Jonathan Lopes, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
4231, Boul st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 21 de agosto de 
2019 das 14h às 17h e das 19 às 22h. O serviço fune-
bre terá lugar quinta-feira 22 de agosto às 10h na igreja 
Santa Cruz situada no 60 rua Rachel Oeste. Será se-
pultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família 
vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

huMBErtO MOrEira
1939-2019†

Faleceu em Montreal, no dia 
17 de agosto de 2019, com 73 
anos de idade, o senhor Alfre-
do Botelho de Medeiros natu-
ral de Livramento, São Miguel, 
Açores. Esposo da Senhora 
zélia Vieira.
Deixa na dor sua esposa, seus 
filhos/as Anabela (Tomas Ro-
drigues), Marco e Lúcia, netos/
as Lucas, William, Ethan, Je-
ffrey, Tommy, Marlene, Brenda, 
Jefferson e Allison. irmãos Lú-
cia (Manuel Furtado), Manuel 
(Gilda Botelho), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre terá lugar, hoje, quarta-feira 21 de 
agosto às 10h na igreja Santa Cruz situada no 60 rua 
Rachel Oeste. Será sepultado no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade 
a missa do sétimo dia que será quinta-feira dia 22 de 
agosto às 18h na igreja Santa Cruz. A família vem por 
este meio agradecer a todas a pessoas que se digna-
rem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

alfrEdO BOtElhO
dE MEdEirOs

1946-2019

†
Faleceu em Montreal, no dia 
16 de agosto de 2019, com 79 
anos de idade, o senhor Serafim 
Maciel natural do Terra do Pão, 
ilha do Pico, Açores. Esposo da 
Senhora Maria Olivia Pache-
co. Deixa na dor sua esposa, 
irmãos/ãs, cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres 
esteve a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar ontem, terça-feira 20 de 
agosto às 11h30 na igreja Santa Cruz situada no 60 rua 
Rachel Oeste. Foi sepultado em cripta no Repos St-
-François D’Assise. Renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo dia que se realiza quinta-feira 22 de 
agosto de 2019 às 18h na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem haja.

sErafiM MaciEl
1940 - 2019

Precisa-se de homens para
trabalhar na limpeza com

experiência, de
preferência com referência.

altinO BOtElhO
514-327-5200

Precisa-se de uma senhora para
fazer limpeza de uma casa 3-4 

vezes por semana, que fale um 
pouquinho de inglês.

514-449-3240
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o Santa clara alcançou este domingo o 
primeiro triunfo na edição 2019/20 da 
I liga portuguesa de futebol, ao ven-

cer por 1-0 no terreno do paços de Ferreira, 
que ainda não somou qualquer ponto à segun-
da jornada.

Thiago Santana, aos 17 minutos, marcou o úni-
co golo no Estádio Capital do Móvel e deu aos 

santa cLara soma Primeiro triUnfo e
Paços ferreira Perde segUnda VeZ na i Liga

primeiros três pontos à equipa açoriana, que se 
estreou com uma derrota em casa perante o re-
cém-promovido Famalicão (2-0).
O Santa Clara segue provisoriamente no oitavo 

lugar, enquanto o Paços de Ferreira, de regres-
so ao primeiro escalão, acumula duas derrotas, 

depois da goleada sofrida no terreno do Benfica 
(5-0), e está no último posto.

fLamengo de jorge jesUs
goLeia Vasco da gama e é
segUndo no brasiLeirão

A meio da próxima semana, na madru-
gada de quarta para quinta-feira, o 
Flamengo recebe o Internacional em 

jogo a contar para a primeira mão dos quar-
tos de final da Taça Libertadores. 
Mas antes, este sábado, a equipa orientada por 

Jorge Jesus visitava o Vasco da Gama para dis-
putar um 
dos dérbis 
do Rio de 
Janeiro: o 
treinador 
português 
atravessa, 
portanto, 
o conjun-
to de dias 
mais exi-
gente des-
de que chegou ao futebol brasileiro. 
Que Jesus está habituado a jogar de três em três 

dias e a saltar de competições internas para inter-
nacionais e vice-versa todas as semanas, todos 
sabemos. 
Restava saber como reagia o Flamengo a um 

dérbi a poucos dias de uma partida fulcral para 
as ambições da equipa da Libertadores.

nãO tEvE gOlOs, acaBOu Mais cEdO dO quE O PrEvistO Mas tEvE
uMa JOgada À MaradOna: a EstrEia dE JOãO fÉliX na liga 
EsPanhOla
Na estreia na liga espanhola, João Félix não marcou na vitória do Atl. Madrid com o 
Getafe (1-0) mas teve um lance que fez lembrar Maradona e deu penálti. E acabou por 
sair lesionado aos 65 minutos.

As injeções de morfina 
e as terapias acalma-
ram minhas dores mo-
mentaneamente, mas 
depois que o efeito se 
foi, a dor retornou. Cho-
rei e chorei porque a dor 
estava piorando, eu es-
tava cansado de estar 
sempre no hospital. Até 
que minha esposa me 
levou ao XaMã, que 
através de algumas cE-
riMónias fOrtEs e 
algumas Ervas Mira-

culOsas curava de uma BruXaria que me faziam 
em Portugal para me destruir. Bendito seja o XaMã 
POdErOsO. 

alBErtO aquinO

Foi muito difícil para 
mim aceitar uma sepa-
ração após 28 anos de 
casamento, anos de 
compartilhar e lutar jun-
tos. Consulte o XaMã 
para entender o que 
aconteceu e, através 
de uma foto da minha 
esposa e de uma peça 
de roupa, ela me mos-
trou o Mal que eles 
estavam fazendo para 
destruir nossa família 
por inveja. Que Deus 

abençoe o sEnhOr XaMã que nos curou desse mal e 
nos uniu novamente.

JOãO E asuZEna

Meu negócio de cons-
trução sempre funcio-
nou bem até este ve-
rão, tudo começou a 
ficar complicado sem 
motivo aparente. Visi-
te um feiticeiro, viden-
te que me disse que 
estava enfeitiçado, 
pago por um LiMPO, 
mas nunca me deu 
resultados. Enganado 
e muito desapontado, 
procure ajuda com o 
XaMã que recomen-

do um amigo e serei eternamente grato, pois peguei a 
BRuJERiA e me mostrei o rosto do meu inimigo.

alBErtO quEirOZ
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 GRUPO ESTE P J V E D GM GS

Major League
            Soccer 2019

1-atlanta united 45 26 14 3 9 45 30
2-philadelphia union 45 27 13 6 8 48 40
3-new york City fC 41 24 11 8 5 45 32
4-dC united 39 27 10 9 8 34 33
5-ny red Bulls 38 26 11 5 10 44 39
6-ne revolution 35 26 9 8 9 38 45
7-impact Montréal  34 27 10 4 13 39 50
8-orlando City 34 27 9 7 11 35 35
9-toronto fC 34 26 9 7 10 41 43
10-Chicago fire 33 28 8 9 11 42 40
11-Columbus Crew 27 27 7 6 14 29 41
12-fC Cincinnati 18 26 5 3 18 26 61
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-los angeles fC 58 25 18 4 3 67 25
2-Minnesota united 42 26 12 6 8 44 36
3-la Galaxy 41 26 13 2 11 35 38
4-real Salt lake 40 26 12 4 10 38 34
5-Seattle Sounders 40 26 11 7 8 40 39
6-SJ earthquakes 38 25 11 5 9 42 38
7-portland timbers 37 25 11 4 10 41 38
8 fC dallas 37 27 10 7 10 39 36
9 houston dynamo 31 26 9 4 13 37 43
10-Sporting KC 31 26 8 7 11 39 45
11-Colorado rapids 27 26 7 6 13 43 52
12-Vancouver Whitecaps 27 27 6 9 12 27 45

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 6	 2	 2	 0	 0	 7	 0
2-fC famalicão 6 2 2 0 0 3 0
3-Sporting 4 2 1 1 0 3 2
4-Boavista 4 2 1 1 0 3 2
5-portimonense 4 2 1 1 0 2 1
6-SC Braga 3 2 1 0 1 4 3
7-Moreirense 3 2 1 0 1 4 3
8-Gil Vicente 3 2 1 0 1 2 4
9-Cd aves 3 2 1 0 1 4 3
10-Santa Clara 3 2 1 0 1 1 2
11-fC porto 3 2 1 0 1 5 2
12-Cd tondela 1 2 0 1 1 1 2
13-V. Setúbal 1 2 0 1 1 0 4
14-V. Guimarães 1 1 0 1 0 1 1
15-Marítimo 1 2 0 1 1 2 4
16-Belenenses Sad 1 2 0 1 1 0 2
17-rio ave 0 1 0 0 1 0 1
18-p. de ferreira 0 2 0 0 2 0 6

  PTS  J V E D GM   GS

2ª Jornada
FC Famalicão 1-0 Rio Ave
Moreirense 3-0 Gil Vicente

Belenenses SAD 0-2 Benfica
FC Porto 4-0 V. Setúbal
CD Aves 3-1 Marítimo

Paços de Ferreira 0-1 Santa Clara
V. Guimarães 1-1 Boavista

Sporting 2-1 SC Braga
CD Tondela 1-2 Portimonense

2ª Jornada
A. de Viseu 0-0 Académica OAF
uD Oliveirense 0-2 SC Covilhã

Casa Pia 1-2 FC Penafiel
GD Chaves 2-1 CD Mafra
Estoril Praia 1-2 Farense
FC Porto B 1-1 Varzim
Leixões 1-1 Nacional

CD Cova Piedade 2-1 Feirense
Vilafranquense 4-0 Benfica B

3ª Jornada
23/08 V. Setúbal 16:00 Moreirense
  Rio Ave 16:15 CD Aves
24/08 Benfica 14:00 FC Porto
  Boavista 16:30 Paços de Ferreira
25/08 Santa Clara 11:00 Belenenses SAD
 Marítimo 11:00 CD Tondela
  Portimonense 13:30 Sporting
  Gil Vicente 15:30 SC Braga 
 V. Guimarães 16:00 FC Famalicão

  P J V E D GM GS

3ª Jornada
23/08 Benfica B 14:00 uD Oliveirense
24/08 Académica OAF 6:00 GD Chaves
  Feirense 11:00 A. de Viseu
  FC Penafiel 13:15 CD Cova Piedade
  SC Covilhã 13:15 Vilafranquense
25/08 Farense 6:15 FC Porto B 
  Nacional 11:00 CD Mafra
  Varzim 13:15 Leixões
  Casa Pia 13:15 Estoril Praia

1-SC Covilhã 6 2 2 0 0 4 0
2-farense 6 2 2 0 0 5 2
3-académico de Viseu 4 2 1 1 0 2 0
4-académica oaf 4 2 1 1 0 3 2
5-nacional 4 2 1 1 0 4 1
6-Vilafranquense 3 2 1 0 1 4 2
7-feirense 3 2 1 0 1 3 2
8-Gd Chaves 3 2 1 0 1 2 4
9-Cd Cova piedade 3 2 1 0 1 4 4
10-Cd Mafra 3 2 1 0 1 4 4
11-FC	Penafiel	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 3
12-Benfica	B	 3	 2	 1	 0	 1	 2	 5
13-Varzim 2 2 0 2 0 1 1
14-leixões 1 2 0 1 1 3 4
15-fC porto B 1 2 0 1 1 1 3
16-ud oliveirense 1 2 0 1 1 0 2
17-estoril praia 0 2 0 0 2 2 4
18-Casa pia 0 2 0 0 2 2 5

BeNFIcA, Fc porto e SportINg veNcerAm

‘dragões’ com moraL em aLta Para a LUZ

A segunda ronda da liga NóS, em fute-
bol, registou como principais protago-
nistas dois jogadores: Rafa (Benfica) e 

Zé luís (Fc porto).
No Jamor, Rafa foi o “desbloqueador de vitó-

ria” dos encarnados, com um golo e uma assis-
tência para Pizzi. Rafa Silva foi essencial para 
derrubar a resistência da equipa do Belenenses 
SAD que, para além do golo e da assistência ao 
internacional português contou ainda com seis 
remates (três deles enquadrados com a baliza) e 
seis dribles eficazes.
Nas Antas foi a vez da recente contratação dos 

dragões, Zé Luís, brilhar. O reforço dos portis-
tas, pedido por Sérgio Conceição, assinou o seu 
primeiro hat-trick na vitória do FC Porto contra 
o V. Setúbal, por 4-0, e ajudou a dar um pontapé 
na crise dos portistas. Com esta vitória o FC Por-
to elevou os níveis de confiança para o ‘clássico’ 
que se avizinha (próxima ronda) diante o Benfi-
ca, no Estádio da Luz.
Mas a ronda iniciou-se com o encontro entre 

Famalicão e Rio Ave, com os da casa a assumi-
rem o marcador e o encontro ao vencer 1-0 o Rio 
Ave, com um golo do defesa-central brasileiro 
Patrick William, aos 66 minutos, foi o suficiente 
para os famalicenses, que regressaram este ano 

ao principal escalão do futebol português, soma-
rem o segundo triunfo consecutivo, numa altura 
em que já jogavam com mais uma unidade em 
campo, após a expulsão de Messias do Rio Ave 
(56), equipa que viu o médio brasileiro Filipe 
Augusto falhar um penálti, aos 90+2.
No segundo encontro do dia da também segun-

da ronda, o Benfica ganhou na visita ao Belenen-
ses SAD, por 2-0.
Após três jogos seguidos sem conseguir vencer 

os ‘azuis’ para o campeonato, o campeão portu-
guês levou de vencida a equipa azul no Estádio 
Nacional com golos de Rafa, aos 58 minutos, e 
Pizzi, aos 90+2, depois de ter goleado o Paços de 
Ferreira na estreia (5-0).
A equipa comandada por Bruno Lage foi a pri-

meira a somar seis pontos no campeonato e se-
gue na liderança, enquanto o Belenenses SAD, 
que empatou em Portimão (0-0), continua em 
branco e é, para já, o 12.º classificado, com ape-
nas um ponto.
A fechar o primeiro dia do fim de semana fu-

tebolístico, o FC Porto recebeu e venceu o V. 

Setúbal, com Zé Luís a ser a estrela da noite ao 
apontar três dos quatro golos com o que os dra-
gões venceram o encontro.
Por seu turno, o Sporting conseguiu o seu pri-

meiro triunfo da época, ao derrotar em casa o Sp. 
Braga, por 2-1.
Depois da goleada sofrida com o Benfica, na 

Supertaça, e do empate com o Marítimo, no 
arranque do campeonato, os leões entraram na 
partida decididos em vencer o que conseguiram 
com golos de Wendel, aos 16 minutos, e Bruno 
Fernandes, aos 44, enquanto Wilson Eduardo, 
aos 73, marcou para o Braga, que sofreu o pri-
meiro desaire da temporada.
Com quatro pontos, os ‘leões’ instalaram-se no 

terceiro lugar, em igualdade com o Boavista e a 
dois pontos de Benfica e Famalicão. O Braga, 
que tinha iniciado o campeonato com um triunfo 
sobre o Moreirense (3-1), é oitavo classificado, 
com três pontos.
Nas restantes partidas, o Moreirense conseguiu 

a primeira vitória ao derrotar em casa o Gil Vi-
cente, por 3-0. Fábio Abreu (8 minutos), Bilel 
(22) e Luther Singh (72) marcaram os golos da 
equipa de Moreira de Cónegos. 
O Boavista, com um golo do brasileiro Lucas, 

já em período de compensação, deu aos axa-
drezados o empate 1-1 
no terreno do Vitória de 
Guimarães, no Estádio 
D. Afonso Henriques. O 
brasileiro Davidson, aos 
16 minutos, deu vanta-
gem aos vimaranenses, 
que se estreavam no 
campeonato, depois do 
adiamento do seu jogo da 
ronda inaugural, devido a 
problemas numa bancada 
do estádio do Rio Ave. 
Quando o triunfo estava 
iminente, a equipa por-
tuense igualou, com um 
tento de Lucas, aos 90+4.

Os açorianos do Santa Clara foram à capital do 
móvel vencer o Paços de Ferreira por 1-0 com 
o golo a ter a assinatura de Thiago Santana, aos 
17 minutos. A equipa açoriana averbou os três 
pontos, seguindo no oitavo lugar, enquanto o Pa-
ços de Ferreira, de regresso ao primeiro escalão, 
acumula duas derrotas em tantas outras jornadas 
e está no último posto.
O Desportivo das Aves conquistou também a 

sua primeira vitória na presente edição da I Liga 
de futebol, ao vencer na receção ao Marítimo 
por 3-1. Os avenses adiantaram-se cedo no mar-
cador, através de Ruben Macedo, aos cinco mi-
nutos; permitiram que o Marítimo igualasse aos 
38, por Jhon Cley, mas ainda tiveram tempo para 
chegar ao intervalo em vantagem, depois do golo 
de Mohammadi, aos 44, na conversão de uma 
grande penalidade. Welington Júnior, aos 50, 
tranquilizou a equipa anfitriã.
A próxima ronda vai aquecer com o clássi-

co Benfica-FC Porto, onde ambas as equipas 
preparam um espetáculo que se espera que 
seja digno dos intervenientes.

MarchEsín E acuña cOnvOcadOs Para a sElEÇãO da argEntina
Agustín Marchesín e Marcos Acuña foram chamados pelo selecionador argentino, Lionel Scaloni, para os 
dois jogos de preparação frente a Chile e México. Tanto o guarda-redes do FC Porto como o esquerdino do 
Sporting fizeram parte da equipa albiceleste que participou na Copa América, no último verão. Lionel Messi 
foi suspenso por 3 meses pela CONMEBOL. convocados: guarda-redes: Marchesín, Andrada e Armani; 
defesas: Otamendi, Pezzella, Balerdi, Rojo, Lucas Martínez, Gonzalo Montiel, Figal, Tagliafico e Acuña; 
Médios: Paredes, Guido Rodríguez, Lo Celso, De Paul, Nico Domínguez, Palacios, zaracho e Pereyra; avan-
çados: Ocampos, Lanzini, Correa, Mac Allister, Lautaro, Dybala e Gaich.
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sPorting «só» marcoU mais goLos: sP. braga ganhoU em tUdo o resto

resultado enganador. A expressão é re-
corrente quando o número de golos 
não corresponde ao que as equipas fi-

zeram em campo. o jogo grande da 2.ª jorna-
da da liga bem pode concorrer a esse epíteto. 
O Sporting recebeu e venceu o Sp. Braga na-

quilo que no fundo foi uma vitória da eficácia. 
Os leões «só» marcaram mais golos (2-1), em 
tudo o resto os «guerreiros do Minho» levaram 
a melhor.
Segundo os dados Opta recolhidos pelo SofaS-

core para o Maisfutebol, a equipa comandada por 
Sá Pinto teve mais do dobro de grandes oportu-
nidades (5-2) e de remates dentro da área (15-
7). Os bracarenses levaram também a melhor 
em termos de posse de bola (52%-48%), passes 
certos e remates de fora da área, tendo obrigado 
Renan a mais defesas do que Matheus (6-4).

bayern Paga 8,5 miLhões 
PeLo emPréstimo de
coUtinho

o Barcelona revelou esta segunda-feira 
os valores do acordo de cedência de 
philippe coutinho ao Bayern de mu-

nique.

O clube alemão, como revelam os catalães, 
paga oito milhões e meio de euros pelo emprés-
timo até ao final da temporada, encarregando-se 
também da totalidade dos salários. Há ainda uma 
opção de compra para assegurar os serviços do 
brasileiro a título definitivo, fixada em 120 mi-
lhões de euros.

tÉnis: PEdrO sOusa sOBE 23 lugarEs nO ranking atP
O tenista português Pedro Sousa, 148.º do ranking, venceu, este domingo, o torneio challen-
ger de Meerbusch, na Alemanha. Diante do sérvio Pedja Kristin (239.º), o lisboeta impôs-se 
por 7-6 (7-4), 4-6 e 6-3, em quase duas horas e meia de encontro.
A atualização do ranking ATP desta segunda-feira trouxe boas notícias para as cores portu-
guesas. Pedro Sousa subiu 23 postos na hierarquia mundial, para 125º do mundo, e João 
Sousa permanece no 43º posto como o melhor português.


